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Årsmöte 17 mars 2018
Olle-Petter Melin föreläste om ”Stickade och mönstrade vantar från Övre Dalarna”
Har varit ombudsman för Lärarförbundet, som pensionär studerat textilvetenskap vid Uppsala Universitet
från grund- till masternivå. Fördjupade studier i stickning, har skrivit en uppsats om en inventering av
vantar. Mycket av detta är tillämpligt även för broderi. Berättat om hur universitetsstudier i textil kan
fungera.
Årsmötesförhandlingar med val av nya styrelsemedlemmar.
Boklotteri, krämarbord, visning av broderier
Under verksam hetsåret har styrelsen haft 8 ordinarie styrelsemöten, samt hållit kontakt genom
telefon och e-post. Haft möten med Scenkonstmuseet, Armémuseum, Historiska museet, Dansmuseet för
att diskutera eventuellt kommande samarbete.
Vid årets slut hade föreningen 140 medlemmar.
Hem sida och Facebook
Föreningen har en mycket välbesökt hemsida www.skapandebroderi.se och Facebook vilket har gjort det
lätt för medlemmarna att hålla sig informerade om aktiviteter som pågår.
Folder
Styrelsen utarbetar varje termin en folder över kurser och aktiviteter för att informera om verksamheten
och intressera nya medlemmar. Den trycks upp av ABF.
M edlem skort
Alla som inbetalat medlemsavgiften får ett kort som vid uppvisande ger rabatt på ett stort antal
butiker, lista på dessa skickas till varje medlem.
Samarbete
Under hela år 2018 samarbetade föreningen med Postmuseum.
Det inleddes med två guidade visningar av museet för 50 deltagande.
Under våren och hösten hade föreningen broderiträffar på museet varje onsdag kl. 16 - 19 med möjlighet
för allmänheten att delta. Sommaruppehåll jun-jul-aug, sista träff den 12 december.

På Postmuseum anordnades under året två utställningar:
1.”Frim ärksinspirationer” 5 m aj 2018 - 19 januari 2019
Föreningens medlemmar gjorde 84 broderade frimärken med måtten 10 cm x 15 cm inspirerade av
existerande frimärken eller efter egen fantasi. Vernissage med cider och tilltugg.
Utställningen fortsätter till Enköpings konsthall 23 mars – 14 april 2019
Kristianstads länsmuseum 27 april – 30 juni 2019.
Monika Aldehags broderade frimärke inspirerat av Överhogdalsbonaden valdes av Poststyrelsen att bli
ett riktigt frimärke, som gavs ut i januari 2019 i serien ”Slöjdkraft”.
2. ”Postal Art” 29 november 2018 – 31 augusti 2019
I utställningen deltar Skapande Broderi Stockholm, Gerlesborgsskolans andra års elever, konstnärerna
Linn Lindström och Kristine Lund.
Tema: Vad händer när Postmuseets samlingar omtolkas till någonting nytt? Konst på temat post
fanns i museets samlingar, men ingen nutida. Museet ville undersöka hur Postal Art skulle tolkas idag.
Vernissage med föreläsning om ”Gerillabroderi” och intervjuer, musik, vin och snittar och massor av
folk.
Verksam hetsm öte 20 oktober 2018
Anett W ickerfält föreläste om ”M etallbroderi”.
Anett W. har mästardiplom i detta ämne och visade tre medeltida Maria kronor med tre olika
utformningar, som var hennes verk inför mästartiteln.
Budget och verksamhetsplan fastställdes. Mingel, visning av egna broderier och lotteri.
Kurser i sam arbete m ed ABF 2018
Våren 2018
Tyllbroderi med Asta Levinson Persson 27 januari
Broderi - fler spår av stygn med Ulla-Britt Önnestam 24 februari
Broderi med tyg och papper med Lena Lundgren 10 – 11 mars
Hösten 2018
Att arbeta med transparanta bilder med Britta Marakatt-Labba 15 – 16 september
”Inches”– små broderier med oändliga möjligheter med Heléne Forsberg 6 oktober
Ännu fler spår av stygn - broderi med struktur och relief med Ulla-Britt Önnestam 10 november
Naturbild – fritt maskinbroderi med applikation med Heli Saarne 8-9 december
Medlemmar i föreningen har en rabatt på 250: - på kurserna.
Studiecirkel ”Brodera på stickat” med Ulla-Britt Önnestam 4 x 2 timmar i samband med styrelsemötena
under hösten 2018.
Studiebesök
Waldemarsudde den 6 och 8 februari för 30 medlemmar per gång. Utställning av verk av Annika Ekdahl
och Suzy Strindberg. Egen guidning och bildanalys ingick.
Liljevalchs den 28 maj, 30 medlemmar besökte tillsammans Lars Lerin utställningen med egen guidning.
Gävle konsthall, 5 medlemmar reste till Britta Marakatt-Labbas utställning.
Det är styrelsens förhoppning att nästa verksamhetsår också upplevs som värdefullt. Vi tror att
kontakterna med olika institutioner skapar ny inspiration och ger nya teman att utforska.

Styrelsen för föreningen Skapande Broderi Stockholm

